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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

Από το πρακτικό της αριθ. 08/2016 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  
του Δήμου Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος στην οποία ψηφίστηκε το παρακάτω θέμα : 

   
Θέμα : Λήψη απόφασης περί ανάκλησης ή μη άδειας λειτουργίας καταστήματος 
 
Στη Νέα Φιλαδέλφεια και στο Δημοτικό Κατάστημα επί της οδού Δεκελείας 97, συνήλθε σε συνεδρίαση, η 
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνος, σήμερα την 17η Οκτωβρίου 2016, 
ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 μετά την υπ΄ αριθ. 19866/13.10.2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου 
αυτής κου Αριστείδη Βασιλόπουλου, που επιδόθηκε νόμιμα σε κάθε μέλος χωριστά και δημοσιεύθηκε 
στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ.75 του Ν. 3852/2010. 
 
Στη Συνεδρίαση παρέστη ως Γραμματέας της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, τηρώντας τα πρόχειρα πρακτικά 
αυτής, η κα Γιαννούση Θεοδώρα, ΠΕ Περιφερειακής Ανάπτυξης, μόνιμη υπάλληλος του Δήμου 
Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνος.  
 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο εννέα (9) μελών της 
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ήταν παρόντα 7 τακτικά μέλη, 1 αναπληρωματικό μέλος και 2 απόντες, ως 
ακολούθως : 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ        ΑΠΟΝΤΕΣ 
1) Αριστείδης Βασιλόπουλος, Πρόεδρος     1) Κανταρέλης Δημήτριος 
2) Ανδρέου Χριστίνα       2) Δούλος Ορέστης 
3) Μανωλεδάκης Θεόδωρος       
4) Ρόκου Χαρίκλεια         
5) Γαλαζούλα Αλίκη 
6) Παπανικολάου Νικόλαος 
7) Γεωργαμλής Λύσανδρος 
8) Χαραμαρά Γεωργία 
 
Το τακτικό μέλος κος Δούλος Ορέστης αντικαθίσταται από το αναπληρωματικό μέλος κα Χαραμαρά 
Γεωργία. 
       
Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και εισηγούμενος το 1ο 
θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε: 
 
Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, τίθενται υπόψη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής τα εξής : 

 



1. Η υπ’αριθ.89/2015 άδεια ίδρυσης & λειτουργίας του καταστήματος με χρήση «Καφετέρια - 
Αναψυκτήριο», ιδιοκτησίας της εταιρείας  «Γ.Πρινόπουλου – Κ.Αργυρούδης Ο.Ε.»  που βρίσκεται επί 
της οδού Σάρδεων 3 στη Νέα Φιλαδέλφεια.  

2. Το Π.Δ.180/79, (ΦΕΚ 46/10.03.79 τεύχος Α΄), άρθρο 2 
3. Οι διατάξεις του άρθρου 73 παρ.1Α Ν.3852/2010. 
4. Το άρθρο 9 του Ν.4235/14. 
5. Τις διατάξεις της υπ.αρ.Υ1Γ/Γ.Π. οικ. 96967 Υγειονομικής Διάταξης (ΦΕΚ 2718/τ.Β./8.10.2012) 
6. Το Π.Δ. 283/85 (ΦΕΚ 106/31.05.1985 Α΄) άρθρο 178 
7. Την υπ.αρ.πρ. Υ1γ/Γ.Π./οικ.4479/2013 εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας 
8. Τα υπ.αρ.πρ.38168/2014, 20527/2014, 32852/2014 έγγραφα του Υπουργείου Εσωτερικών 
9. Την υπ.αρ.πρ.6187/174/2016 έκθεση υγειονομικού ελέγχου της Διεύθυνσης Υγειονομικού Ελέγχου και 

Περιβαλλοντικής Υγιεινής 
10. Το υπ.αρ.πρ.15280/2016 έγγραφο του τμήματος εσόδων, περιουσίας και τοπικής οικονομικής 

ανάπτυξης προς τη Διεύθυνση Υγειονομικού Ελέγχου περί συμμόρφωσης της επιχείρησης 
11. Την υπ.αρ.πρ.9239/272/2016 έκθεση υγειονομικού ελέγχου της Διεύθυνσης Υγειονομικού Ελέγχου και 

Περιβαλλοντικής Υγιεινής   
12. Το υπ.αρ.πρ.18634/28.09.2016 έγγραφο του Τμήματος Εσόδων, Περιουσίας και Τοπικής Οικονομικής 

Ανάπτυξης, με το οποίο μας ζητούν να λάβουμε απόφαση περί της ανάκλησης της υπ.αρ.89/2015 
άδειας ίδρυσης & λειτουργίας του καταστήματος με χρήση «Καφετέρια - Αναψυκτήριο», ιδιοκτησίας 
της εταιρείας  «Γ.Πρινόπουλου – Κ.Αργυρούδης Ο.Ε.»  που βρίσκεται επί της οδού Σάρδεων 3 στη Νέα 
Φιλαδέλφεια.  

 
Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε ο κος Αργυρούδης ο οποίος ζήτησε τον λόγο προκειμένου να θέσει τις 
απόψεις του. 
 
Τον λόγο έλαβε ο κος Αργυρούδης ο οποίος τόνισε ότι όταν αγόρασε το μαγαζί, το παρέλαβε όπως 
ακριβώς είναι σήμερα. Όταν διαπιστώθηκε ότι υπάρχουν πολεοδομικές παραβάσεις προχώρησε σε 
τακτοποίηση. Με δεδομένο ότι δεν είναι δυνατή η επαναφορά του καταστήματος, ήδη έχει λάβει 
προέγκριση για την ίδρυση καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος προκειμένου να εκδοθεί άδεια 
που να είναι σύμφωνη με τους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται και σύμφωνα με την 
υπάρχουσα κατάσταση του καταστήματος. Ο κος Αργυρούδης έδωσε στα μέλη της Επιτροπής την αίτηση 
υπαγωγής καθώς και τα σχεδιαγράμματα για την  υπο έκδοση άδεια. 
 
Η κα Ρόκου έθεσε το θέμα της νομιμότητας της υπαγωγής καθώς πρόκειται για κατάστημα που βρίσκεται 
στον προσφυγικό οικισμό και ο κος Αργυρούδης υποστήριξε ότι έχει γίνει κανονικά η υπαγωγή και για 
αυτό προσκόμισε την αίτηση 
Η κα Ανδρέου ρώτησε τον κο Αργυρούδη εάν υπάρχουν σε προηγούμενο χρόνο παραβάσεις. Ο κος 
Αργυρούδης είπε ότι το κατάστημα το έχει από το 2013 και δεν γνωρίζει εάν υπήρχαν. 
 
Τον λόγο έλαβε ο Πρόεδρος ο οποίος ζήτησε την αναβολή του θέματος έως την επόμενη συνεδρίαση. 
 
Τον λόγο έλαβε η κα Γαλαζούλα η οποία είπε ότι η απόφαση για αναβολή είναι λογική και δεν μπορεί να 
θεωρηθεί ως απόφαση μη ανάκλησης και θεωρεί ότι είναι σωστή καθώς διακυβεύονται και θέσεις 
εργασίας.   
 
Τον λόγο έλαβε ο κος Παπανικολάου ο οποίος έθεσε την άποψη ότι θα πρέπει στόχος να είναι η 
συμμόρφωση των καταστηματαρχών, γεγονός που διαφαίνεται στην περίπτωση του κου Αργυρούδη  με 
την υποβολή αίτησης για τη χορήγηση νέας άδειας και σε κάθε περίπτωση στόχος δεν μπορεί να είναι η 
απόλυση εργαζομένων. 
 
Ο κος Γεωργαμλής συμφώνησε με την άποψη του Προέδρου να αναβληθεί το θέμα.  
  
Η κα Ρόκου και η κα Ανδρέου δεν συμφωνούν με την αναβολή του θέματος και ψηφίζουν αρνητικά. 
 



Μετά την ανωτέρω ενημέρωση ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της Επιτροπής 
Ποιότητας Ζωή.  
 
Στη συνέχεια ο κος Πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά. 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (6 θετικά – 2 αρνητικά) 
 
 Αναβάλλεται το θέμα για συζήτηση σε επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. 

 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  42/2016 

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως ακολουθεί: 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ   ΜΕΛΗ 

 Ανδρέου Χριστίνα 

 Μανωλεδάκης Θεόδωρος 

 Ρόκου Χαρίκλεια 

Αριστείδης Βασιλόπουλος 

Γαλαζούλα Αλίκη 
Παπανικολάου Νικόλαος 
Γεωργαμλής Λύσσανδρος 

Χαραμαρά Γεωργία 
 
 
 

Ακριβές  Απόσπασμα 
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

  
 

Αριστείδης Βασιλόπουλος 
 
 

Κοινοποίηση: . Γ.Πρινόπουλου – Κ.Αργυρούδης Ο.Ε. (Σάρδεων 3), Νέα Φιλαδέλφεια (ενδιαφερόμενος) 
 
Εσωτερική διανομή :  1) Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών – Τμήμα Εσόδων, Περιουσίας και Τοπικής 

Οικονομικής Ανάπτυξης 
                                          2) Αντιδήμαρχο Οικονομικών, κο Λάλο – Αναγνώστου Μιχαήλ 

3) Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου 
                                          4) Γενική Γραμματέα                                      
 


